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Artikelen

Artikel | G
eschiedenis 

De Ierse heilige Fursa 
in het heden en het verleden

D e Angelsaksische geschiedschrijver Beda 
heeft in zijn Historia ecclesiastica gentis An-
glorum (731) een hoofdstuk gewijd aan het 

leven en de visioenen van de Ierse heilige Fursa (ca. 
590–649). Hij baseerde dit hoofdstuk op een vroeg 
exemplaar van de Vita Fursei, dat sindsdien verloren 
is gegaan. Het oudste exemplaar dat ons nu nog rest, 
dateert weliswaar ook uit de achtste eeuw maar bevat 
niet het stuk waar Beda vertelt dat Fursa, toen hij uit 
Ierland kwam, van koning Sigeberht (617–653) de be-
schikking kreeg over de Romeinse ruïne Cnobheresburg 
waar hij zijn klooster kon bouwen. Het gebeurde wel 
vaker dat een Romeinse ruïne daarvoor werd gebruikt. 
Die plaats heet tegenwoordig Burgh Castle, nabij Great 
Yarmouth, Norfolk. De in 1997 opgerichte Fursey Pil-
grims houden daar op de eerste zaterdag van oktober 
hun jaarlijkse bedevaartstocht. Hun doelstelling is een 
hernieuwde belangstelling te bewerkstelligen voor 
het leven en de tijd van de heilige Fursa, de eerste bij 
naam bekende missionaris van East Anglia, en ook om 
een dieper begrip te verwezenlijken van de spirituali-
teit van toen.

Dit is precies wat Peter Raedts propageert in zijn boek De ont-
dekking van de middeleeuwen uit 2011, namelijk om in het ver-
leden naar ‘zin, betekenis, samenhang en duiding te zoeken’ 
en de ‘middeleeuwen weer ter sprake te brengen als een van 
de twee fundamenten waarop de huidige westerse cultuur is 
gebouwd’.

Maar wie was eigenlijk Fursa? Fursa, wiens naam oorspronke-
lijk de ‘lichtgevende’– fursanta – betekent, kwam uit een adel-
lijke familie en werd waarschijnlijk in County Galway in Ierland 
geboren. Hij werd monnik en volgde geheel en al de traditie 
van die tijd om op peregrinatio te gaan, namelijk om het evan-
gelie onder de heidense volkeren te verkondigen. Sommigen 
scheepten zich daartoe in in een wiebelende currach – een 
kanoachtige boot gemaakt van gelooide dierenhuiden – om 
naar het vasteland te vertrekken.

Fursa vertrok eerst naar East Anglia, waar hij een aantal jaren 
verbleef, en ging daarna naar Noord-Frankrijk, waar hij een 
klooster stichtte in Latiniacum, het huidige Lagny-sur-Marne. 
Toen hij een keer op weg was naar Saxonia om zijn broers in 
het klooster in Cnobheresburg te bezoeken, stierf hij in het 
Franse Mézerolles, waarna hij werd begraven in het nabij ge-
legen Péronne.

Wat het leven van Fursa zo interessant maakt en wat hem gro-
te bekendheid heeft gegeven, is dat hij vier visioenen heeft 
gehad die in zijn Vita uitgebreid worden beschreven. Tijdens 
die visioenen treedt hij uit zijn lichaam en bezoekt hij hemel 

 MARIANNA KERSTEN
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▲ Kaart gemaakt met behulp van Google Maps en de *selgā catalogus.
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en hel onder begeleiding van een paar engelen. Zelfs is er 
sprake van het vagevuur avant la lettre, als Fursa in de hel met 
het feit wordt geconfronteerd dat hij een kledingstuk van een 
man heeft aanvaard, die hij op zijn sterfbed heeft bijgestaan. 
Deze man wordt nu door een duivel vanuit het helse vuur naar 
Fursa gegooid, wiens kaak en schouder vlam vatten. De en-
gelen schieten hem te hulp en gooien de man terug. Wat het 
geheel bijzonder maakt, is dat deze brandwond, die Fursa op-
loopt als hij alleen in zijn ziel reist, blijvend zichtbaar is als hij 
daarna is teruggekeerd in zijn lichaam. 

De eerste Vita Fursei is waarschijnlijk al rond vier jaar na zijn 
dood geschreven, ter gelegenheid van de translatie van zijn 
stoffelijk overschot naar de heiligentombe in de kerk van 
Péronne. Aan de kwaliteit van het Latijn te oordelen zou het 
geschreven kunnen zijn door een van zijn volgelingen, een 
monnik van insulaire afkomst. Het gebeurt niet vaak dat een 
heiligenleven zo snel na de dood van een heilige wordt ge-
schreven, en het geeft dan ook aan dat het om een belangrijk 
persoon gaat. Bovendien zijn er vandaag de dag nog zo’n veer-
tig handschriften bewaard, wat het belang ervan bevestigt. 

Het oudste handschrift dat nu nog is overgeleverd, en dat 
waarschijnlijk uit de achtste eeuw stamt, is Harley MS 5041 uit 
de British Library. Het is in opdracht van de Fursey Pilgrims ge-
transcribeerd en vertaald. In de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag bevindt zich het handschrift 71 H 66, een convoluut met 
vier heiligenlevens, waaronder dat van Fursa (fol. 23v-66v). Het 
is door de gezaghebbende Duitse geleerde Bernard Bischoff 
(1998, 298) gedateerd in het tweede derde van de negende 
eeuw. Rond 1900 heeft de eveneens Duitse Bruno Krusch 
alle toen bekende handschriften van de Vita Fursei in kaart 
gebracht en in categorieën ingedeeld, waarbij Harley een A 
kreeg en het Haagse handschrift een C. Volgens Krusch waren 
de teksten in de A-categorie het minst corrupt. Hij heeft er een 
kritische tekst uit samengesteld, waaruit hij de visioenen heeft 
weggelaten. In zijn voorwoord vermeldt hij dat hij die klink-
klare onzin vindt! Dat gemis is later goed gemaakt door de Ita-
liaanse professor Maria Pia Ciccarese, die daarvoor bovendien 

▲ Boven: eerste folio van het Vita Fursei in het handschrift KB 71 H 66.
▼ Onder: Beeld van de heilige Fursa, met de twee stieren, in de Église St Jean-
Baptiste te Péronne. 
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nog een paar andere handschriften uit Vaticaanse bibliotheek 
heeft bestudeerd.

Tegenwoordig wordt er bij een handschrift niet meer zo geke-
ken of de tekst zo dicht mogelijk bij het origineel is, maar wordt 
elk handschrift beoordeeld op zijn eigen merites. En die zijn in 
71 H 66 zeer duidelijk aanwezig! Bovendien vallen de afwijkin-
gen met Harley wel mee. Er is zelfs een stukje dat in Harley 
ontbreekt, en bij de vuren van de hel is het Haagse handschrift 
iets beknopter, maar de beschrijving wordt wel gegeven. Har-
ley is over het algemeen erg slordig geschreven en er staan 
veel fouten in. Typisch voor een kopiist die werd gedicteerd en 
niet vloeiend was in Latijn. Het Haagse handschrift is daarente-
gen heel verzorgd en geschreven in een keurige, redelijk grote 
Karolingische minuskel met een regelmatig ogende bladspie-
gel. Er is veel aandacht aan besteed en men achtte het dusda-
nig belangrijk dat er naderhand nog een inhoudsopgave bij is 
gemaakt, hoewel de tekst daarvan de indruk geeft in haast te 
zijn geschreven en er minder verzorgd uitziet. Deze indeling in 
48 hoofdstukken is door een contemporaine hand geschreven 
en de corresponderende Romeinse cijfers zijn achteraf in de 
marge van het handschrift aangebracht. Soms klopt het niet 
helemaal, maar dat geeft het geheel een zeer eigen charme! 

Behalve de Vita bevat het ook nog de Virtutes van Fursa, 
waarin het leven van Fursa nog eens dunnetjes wordt over-
gedaan en aangevuld wordt met de wonderen die hij zou 
hebben verricht. Deze zijn alleen in latere kopieën van het 
handschrift toegevoegd, en inderdaad ontbreken ze in Har-
ley. Het Haagse handschrift zou het oudste volledige hand-
schrift kunnen zijn dat de Vita én de Virtutes bevat. De codex 
Sessoriana (negende eeuw; C2A bij Krusch), die Ciccarese 
heeft gebruikt zou misschien eerder kunnen zijn, maar daar 
ontbreekt een gedeelte.

Op folio 59v van het Haagse handschrift blaast Fursa in de Vir-
tutes de laatste adem uit in zijn onderkomen in Macerias (het 
huidige Mézerolles). Deze passage is onderstreept, en in het 
daaropvolgende gedeelte kunnen we lezen hoe drie man-

nen ruzie maken over zijn stoffelijk overschot. Dat zijn hertog 
Haimo, wiens zoon Fursa had laten opstaan uit de dood en 
van wie hij als dank zijn bezitting in Macerias had gekregen; 
hofmeier Erchinoald die regent was voor koning Clovis II van 
Neustrië en Bourgondië (639-657), van wie Fursa het land in 
Lagny-sur-Marne had gekregen om daar een klooster te bou-
wen; en hertog Bercharius van Laon, die Fursa nooit had ont-
moet zoals hem was toegezegd, maar die nu zijn leger had 
meegenomen om hem te claimen. Men komt overeen dat het 
aan de wil van God zal worden overgelaten waar het lichaam 
van Fursa terecht komt. Het zal op een baar worden geladen 
en worden getrokken door twee wilde stieren, die zullen lopen 
waarheen het toeval hen dirigeert. Precies zoals de monniken 
zich in hun currachs lieten dobberen en aan land stapten waar 
het toeval hen bracht.

Erchinoald had zijn Merovingische paleis in Péronne en het zal 
niet verbazen dat het daar is waar de stieren met de baar uit-
komen. Erchinoald belooft plechtig een heiligentombe voor 
Fursa te zullen bouwen in de kerk die al in aanbouw was, en 
haalt zich daarmee de woede op de hals van zijn echtgenote 
Leutsinda die hem verwijt dat hij haar en haar kinderen be-
rooid achterlaat omwille van zo’n man waar we niets van we-
ten (… tradens omnia in manus eius, quem nos ignoramus, vel ex 
qua origine ortus est….).

Op 28 september 654, wordt het volgens Beda nog intacte 
lichaam van Fursa getranslateerd naar een reliekschrijn die 
door Erchinoald was besteld bij de goudsmid Sint Eloi. In 1256 
was er een tweede officiële translatie van de relieken naar een 
nieuwe schrijn, waarbij Lodewijk IX (de Heilige, 1214-70) van 
Frankrijk aanwezig was, tussen twee kruistochten door. De ge-
schiedenis van de relieken staat te lezen in een uitgave van 
de Société Archéologique van Péronne, die ook een inventaris 
geeft, compleet met naam en toenaam van het gebeente. Tij-
dens de Franse revolutie en de Eerste Wereldoorlog is alles ver-
dwenen, behalve één reliekschrijn, de Guescartschrijn uit de 
veertiende eeuw, die zich in de schatkamer van de kathedraal 

▲ Boven: begin van de Virtutes sancti Fursei in het handschrift KB 71 H 66. 
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van Amiens bevindt. De Fursey Pilgrims hebben er in 2004 een 
pelgrimage naar toe gemaakt.

Ook hebben de Fursey Pilgrims het officie uitgegeven met de 
tekst en de muziek die speciaal is geschreven voor de transla-
tie van 1256. Deze is gebaseerd op de Vita Secunda van Fursa 
uit de elfde of twaalfde eeuw. Het manuscript hiervan, MS 944 
uit de Bibliothèque de l’Arsenal in Parijs, is nog niet zo lang ge-
leden ontdekt. Het stuk is een paar keer uitgevoerd in de ka-
thedraal van Norwich, waar ook over Fursa wordt gepredikt. 

Wat dat betreft kan Peter Raedts samen met Marcel Proust te-
vreden zijn: aan de verbeelding van de middeleeuwen wordt 
weer uitdrukking gegeven en de kathedraal van Norwich is in 
ieder geval geen ’stom monument van een verdwenen cul-
tuur’ geworden.

Ondertussen is in het stadje Péronne in de église Saint-Jean-
Baptiste nog steeds een beeld van Fursa te zien in de aan hem 
gewijde kapel. Hij staat hier afgebeeld met de knielende stie-
ren aan zijn voeten, die zijn heiligenattribuut zijn geworden. 
Ook herinnert de Porte de Bretagne aan de vele pelgrims die 
eeuwenlang vooral uit Brittannië kwamen. Handschriften zo-
als het Haagse tekstboekje werden waarschijnlijk in grote hoe-
veelheden als propaganda-materiaal voor hen vervaardigd. 
Buiten de poort was de Feaubourg de Bretagne waar de Britten 
konden overnachten. Ze mochten als vreemdelingen niet bin-
nen de stadsmuren overnachten, omdat Péronne een grens-
stadje was. De stiftskerk met de tombe van de heilige Fursa is 
er niet in geslaagd om de vele eeuwen te trotseren, maar het 
water van de bron die zich op de aanpalende grond van de 
kerk bevond, stroomt nog steeds door de goot van de Rue de la 
Fontaine de Saint Fursy, en heeft naar verluidt tijdens het beleg 
van 1536 door de Spanjaarden nog een wonder verricht door 
de uitgedroogde stad van water te voorzien. Dit gebeurde na-
dat er een mis aan Saint Fursy was opgedragen.

Al met al had de heilige Fursa nooit kunnen bevroeden dat hij 
met zijn leven en werken een dergelijke impact zou hebben 
op de culturele identiteit van zowel Ierland als Engeland als 
Frankrijk; laat staan dat hij een boegbeeld zou worden van de 
Keltisch-christelijke cultuur! 

▲ Porte de Bretagne in Péronne.
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Whisky in de Lage Landen

W aar denken de meeste mensen het eerst 
aan bij het woord whisky? Bij velen zal 
het een beeld oproepen van Schotland 

of Ierland en bebaarde mannen, misschien zelfs wel 
gekleed in kilts, die in groezelige pubs aan de whis-
ky zitten. Whisky, een woord dat van het Ierse uisce 
beatha ‘levenswater’ afkomstig is, is uitgegroeid tot 
een symbool van de Keltische landen. Maar wat is deze 
sterke drank die sinds jaar en dag wordt geassocieerd 
met Keltisch precies? Om meer te weten te komen over 
whisky, zijn we te rade gegaan bij Jan Kools, lokale slij-
ter in het Brabantse dorp Drunen. Hij heeft vele jaren 
ervaring en kan inmiddels zeker whiskykenner worden 
genoemd; daarom waren we bij hem aan het juiste 
adres om een aantal vragen te stellen over deze bij-
zondere drank.

Wat is whisky precies? 

Whisky is een distellaat van graan, gemaakt van de pap van 
gemoute gerst. Whisky heeft geen beschermde naam, in te-
genstelling tot cognac en champagne, die alleen zo genoemd 
mogen worden als ze uit de desbetreffende streek komen. 
Whisky mag daarentegen overal ter wereld geproduceerd 
worden.

Hoe wordt whisky gemaakt?

In de distilleerderij laten ze eerst de gemoute gerst ontkie-
men. Vervolgens gaan ze deze eesten, dat houdt in dat het 
wordt gedroogd met houtvuur of gebrande turf. Deze smaak 
wordt ook opgenomen in de whisky. Daarna wordt de gerst 
gekookt in een grote ketel, de pot still, en gedistilleerd. Het 
distilleren gaat in drie stappen: als het vuur in de ketel kookt 
en de gemoute gerst verdampt, belandt de damp in de helm. 
Door de helm wordt deze damp door een koelsysteem weg-
gevoerd, waardoor deze weer neerslaat in zijn vloeibare vorm. 
Dit proces wordt een aantal keer herhaald tot het gewenste 
alcoholpercentage is bereikt. De laatste keer wordt alleen de 
middenloop gebruikt, wat betekent dat alleen het vocht wordt 
gebruikt dat in het midden van het proces wordt geprodu-
ceerd. Het vocht dat aan het begin wordt geproduceerd, wan-
neer het proces op gang komt, of aan het eind, wanneer de 
ketel begint te sputteren, wordt niet gebruikt.

Na dit proces is er wel veel teveel alcohol aanwezig in de 
drank (40-50% of hoger, mogelijk tot 95,6%). Dit is natuurlijk 
niet drinkbaar, dus het percentage wordt teruggebracht naar 
rondom de 40% door het te mengen met het water waar-
mee de whisky gemaakt is. Als dit distillatieproces voltooid 
is, wordt de whisky op houten vaten gelegd in de rijpkamers, 
waardoor de whisky niet alleen zijn smaak krijgt maar ook 
zijn kleur, hoewel er bij sommige whisky’s houtkrullen toege-

voegd worden om ze sneller op kleur te laten komen. En dan 
maar wachten! Dit duurt dan minimaal 12 jaar. De huizen in 
Schotland in de buurt van distilleerderijen zijn vaak zwart. Dit 
komt door de alcohol die neer is geslagen op de huizen vanuit 
het verdampen uit vaten.

Welke types whisky zijn er?

Je hebt de blended whisky, dat zijn bijvoorbeeld Johnny Wal-
ker en Famous Grouse. Dan heb je de malt whisky’s, deze zijn 
meestal van één distilleerderij of van een groep distilleerderij-
en, die samen een bepaalde soort produceren. Dan heb je de 
single malt whisky’s, die van een specifieke distilleerderij zijn 
en die worden opgevoed door middel van het solerasysteem. 
Dit houdt in dat er verschillende rijen vaten zich boven elkaar 
bevinden in de rijpkamers en onderling van boven naar bene-
den gekoppeld zijn. Er wordt van de onderste vaten getapt, 
waardoor de smaak van een bepaalde soort whisky nagenoeg 
hetzelfde blijft. De granen van deze whisky komen ook van één 
boer af. Dan heb je nog single malt van één distillaat, dit houdt 
in dat men single cask whisky heeft van verschillende vaten en 
jaren die door de meesterblender zo gemixt worden tot hij het 
goedkeurt. De laatste is cask-strength, deze wordt niet terug-
gebracht naar de consumptiesterkte, maar heeft een jaar of 20 
op fust gelegen en de alcohol is dus op natuurlijke wijze uit de 
whisky verdampt. Deze wordt zo op de fles gedaan.

Wat doet de rijping?

Langere rijping maakt de smaak van de vanilletonen die in 
het hout zitten nog intenser in de whisky. Maar je kunt ook 
de whisky’s op een ander fust doen (oversteken), zoals op 
oude port of sherryvaten, wat de smaak weer beïnvloedt. Het 
gebeurt ook weleens dat ze op een nieuw fust over worden 
gestoken voor meer kleur en smaak. De Nederlandse whisky 
(Millstone) wordt overgestoken op oude Bourbonvaten. De 
minimale rijpingstijd is drie jaar en één dag, volgens traditio-
nele Engelse wetgeving. De kleur van de whisky wordt ook be-

 JAN KOOLS
geïnterviewd door ANOUK NUYTEN

Artikel | Interview
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invloed door de binnenkant van de fusten, die dichtgebrand 
en zwart zijn vanbinnen.
 
Wat zorgt nog meer voor het smaakverschil?

Soms wordt er tijdens het eesten extra turf aan de gerst toe-
gevoegd, dan krijg je de peated whisky, die ruikt naar jodium. 
Daarnaast heb je eerdergenoemde vaten die de whisky op 
smaak kunnen brengen.

Waar komt whisky vandaan?

De belangrijkste Europese whiskyproducenten komen uit 
Schotland. De oudste distilleerderij van Schotland is opge-
richt in 1775 en heet Glenturret, waar op dit moment ook de 
Famous Grouse whisky wordt gemaakt. Dit is een vijfsterren 

status whiskydistilleerderij. Verder wordt er in elk land in Eu-
ropa whisky geproduceerd.

Vijf sterren? Is er een sterrensysteem voor whisky’s? 

Nee, voor distilleerderijen. Dit is een systeem waarmee de 
gastvrijheid wordt gemeten van de distilleerderijen wanneer 
men er een rondleiding komt volgen.

Zit er verschil in Europese en Amerikaanse whisky?

Er zitten enorme verschillen tussen. Ten eerste schrijf je het 
anders, in Amerika en Ierland schrijf je ‘whiskey’, terwijl je el-
ders ‘whisky’ schrijft. Daarnaast is er een groot smaakverschil. 
De Amerikaanse whisky, een bourbon, kenmerkt zich door 
een ander recept. Straight bourbon wordt gemaakt van 51% 
maïs en de straight rye van minimaal 51% rogge. Daarnaast 
wordt Bourbon tweemaal gedestilleerd. Whisky van Jack Da-
niels wordt voordat hij op fusten gelegd wordt door een drie 
meter dikke laag houtskool van esdoorn gefilterd. Dit proces 
heet charcoal mellowing.

Zijn de Keltische whisky’s van elkaar te onderschei-
den?

Ja, vooral Schotse en Ierse whisky’s. De Ierse whisky’s hebben 
niet de typerende rooksmaak die de Schotse soorten wel heb-
ben. Dit komt doordat de mout niet met turf wordt geëest en 
de Ierse whisky drie keer wordt gedestilleerd. 

Is er een andere sterke drank die te vergelijken is 
met whisky?

Qua smaak zou dit moutwijn zijn. Moutwijn is een luxer seg-
ment van jenever dat nog meer verschillende grondstoffen 
heeft, vaker gedestilleerd wordt en ook een fustlagering heeft 
vanaf vier jaar. Ook kun je een lichte vergelijking maken met 
cognac, maar dan alleen op basis van sterkte. Cognac wordt 
namelijk van wijn gemaakt en smaakt heel anders. 

Wat zijn whiskylikeuren?

Whiskylikeur is een likeur met als basis whisky. Likeur wordt 
meestal gemaakt van fruit of een neutrale basisalcohol, maar 
een whiskylikeur heeft whisky als basis. Ze zijn echter niet veel 
voorkomend. Voorbeelden zijn Drambuie, een Schotse whis-
kylikeur en Irish Mist, een Ierse whiskylikeur. Southern Comfort 
is een bourbon whiskylikeur. De Nederlandse distilleerderij 
Zuidam heeft een whiskylikeur gezoet met honing. Nieuw zijn 
een aantal whiskysoorten zoals Jack Daniels die hun whisky’s 
iets aanzoeten met honing, dit zijn echter geen echte likeu-
ren. Er zijn ook afgeleide whiskylikeuren zoals het welbekende 
Bailey’s, die Ierse whisky als basis heeft en Sheridan’s, ook een 
afgeleide van een whiskylikeur. Fireball is een afgeleide van 
whisky met kaneel.

Zijn er ook whisky’s uit de Lage Landen? Wat typeert 
deze whisky’s?

Jazeker, in Baarle-Nassau bijvoorbeeld. In de distilleerderij van 
Zuidam wordt de whisky Millstone geproduceerd. Ze hebben 
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hier zes soorten van. Wat typerend is voor deze whisky’s is dat 
er meer geëxperimenteerd wordt met smaken, wat bij de tra-
ditionele distilleerderijen niet veel wordt gedaan omdat ze 
waarde hechten aan de authentieke receptuur. Bij Millstone 
proberen ze bijvoorbeeld een Bourbon whisky te maken en la-
ten het meel ook echt uit Nederland komen. De wijze waarop 
de whisky wordt geproduceerd is echter overal hetzelfde. 

Iedereen kent Johnny Walker en Jameson wel, maar 
welke whisky’s zijn bijzonder?

Sommige distilleerderijen brengen speciale uitgaven uit. Glen-
fiddich had in 2010 de ‘Snow Phoenix’. In dat jaar is er namelijk 
een enorme berg sneeuw gevallen in Schotland waardoor het 
dak van de rijpkamers instortte. De fusten hebben die winter 
dus in de sneeuw en de buitenlucht gelegen, wat heeft ge-
resulteerd in een bijzondere smaak. Daarnaast heeft de High-
land Bark een reeks whisky’s uitgebracht genaamd naar drie 
Noorse goden. Deze zitten verpakt in een uit hout gesneden 
Vikingschip.

In Frankrijk, in Bretagne, zijn er een aantal wijn/appelboeren 
die het roer hebben omgegooid en whisky zijn gaan produ-
ceren. Een daarvan is Armorik. Maar ook de meer onbekende 
distilleerderijen brengen unieke varianten uit. Wij bestellen 
in onze slijterijen tien verschillende soorten whisky die uniek 
of weinig voorkomend zijn, dus waar bijvoorbeeld maar en-
kele fusten van zijn geproduceerd. Deze whisky wordt dan 

verdeeld onder verschillende landen. Zo hadden we laatst een 
whisky, de Belvenie Tun 1509. Als je de mogelijkheid hebt een 
dergelijke whisky te kopen, moet je dat ook zeker doen. Het 
is namelijk een voorrecht dat je als slijter kunt verkrijgen door 
een goede relatie op te bouwen met de leverancier. Afslaan 
is dus iets wat je in principe niet doet, want voor jou zijn er 
tien anderen die deze whisky maar al te graag willen kopen. 
Zoek je dus een bijzondere whisky, ga naar je lokale, gespeci-
aliseerde slijterij! 

Whisky weetjes:

 ■ Wist je dat het Verenigd Koninkrijk bijna 4 miljard per jaar 
verdient aan Schotse whisky? Dit is een flink aandeel van 
het BNP. De onafhankelijkheid van Schotland zou dus ook 
financieel zeer ongunstig zijn geweest voor het Verenigd 
Koninkrijk.

 ■ De Fransen drinken meer whisky dan cognac.
 ■ De best verkochte whisky ter wereld is ‘Officer’s Choice’ uit 
India.

 ■ De alleroudste single malt die nog verkrijgbaar is, is 70 jaar 
oud. Deze Mortlach single malt kost ongeveer €11.000 per 
fles.

▲ Bron foto: www.whiskyintelligence.com/wp-content/uploads/2012/12/aa179.jpg
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Worlds of Arthur

D e sombere maar aanlokkelijke voorkant van 
dit boek toont een grote, glanzende, gefo-
toshopte, semitransparante Excalibur, sug-

gestief zwevend over een vijver waarboven Glastonbu-
ry Tor (aka Avalon) zich verheft... met op de voorgrond 
een kring van rimpelingen in het modderige water, 
alsof er net iets groots in is gegooid...

Dit boek heeft ‘Arthur’ in de titel en toch gaat het zeker niet 
over een echte Arthur. Simpel gezegd is er geen goed bewijs 
voor het bestaan van een dergelijke middeleeuwse, heroïsche 
Brythonische ridder. Wie hoopt op weer een identificatie van 
de historische Arthur kan zich beter goed vasthouden en zich 
voorbereiden op een woeste achtbaanrit van gevatte decon-
structie. Professor Guy Halsall, een vooraanstaand archeoloog 
en geschiedkundige gespecialiseerd in de Merovingische pe-
riode, neemt ons mee op een buitengewoon leesbare doch 
wetenschappelijke tour over wat we mogelijkerwijs kunnen 
weten over een ‘echte’ Arthur en over ‘zijn’ geschiedkundige 
en archeologische context. Halsall geeft niet alleen de instru-
menten om zelf eerdere beweringen te kunnen deconstrue-
ren, hij bouwt ook zorgvuldig een alternatief scenario op van 
complexe etnische veranderingen in de late en post-Romeinse 
eeuwen die het afgezaagde beeld van deze periode als een 
simplistisch conflict tussen geciviliseerde christelijke Britten 
en plunderende barbaarse Angelsaksen in twijfel trekt.

De auteur stelt in het voorwoord dat zijn motivatie voor het 
schrijven van dit boek voortkwam uit de begrijpelijk irritante 
veelvoud aan populistische ‘Koning Arthur’-boeken geschre-
ven door enthousiaste amateurs die fanatiek geloven in hun 
eigen, elkaar uitsluitende visies op de ‘echte’ Arthur. Kritiek, 
stelt hij, wordt meestal gepareerd door te beweren dat afschu-
welijke wetenschappers, politieke samenzweringen of sim-
pelweg rivalen deze verlichte visies in de doofpot proberen te 
stoppen. Halsall sluit af door toe te geven dat hij een ‘romanti-
sche, agnostische Arthurist’ is, die wenste dat Arthur bestaan 
had maar die moet toegeven dat er geen toelaatbaar bewijs 
is dat zo’n persoon ooit daadwerkelijk bestaan heeft. Het doel 
van dit onderzoek is dan ook om bestaande denkkaders uit 
te breiden en eraan te ontsnappen, maar ook om stof tot na-
denken te bieden, niet alleen voor experts maar ook voor niet-
academische lezers. De auteur streeft ernaar om door het hele 
boek heen de bewijsvoeringen en de argumenten zo toegan-
kelijk mogelijk te maken voor een intelligent niet-academisch 
publiek. Zo bevat het boek geen voet- of eindnoten, maar zijn 
deze vervangen door een beknopt gedeelte aan het eind van 
het boek waar suggesties voor meer literatuur staan. Punten 
worden opgehelderd door talloze figuren en illustraties.

Het boek is opgedeeld in vier delen en bevat twaalf hoofdstuk-
ken. Deel I (‘Old worlds’) voorziet in de methoden om het ver-
leden te deconstrueren en legt uit hoe een naïef vertrouwen 
op vroege bronnen door geschiedkundigen uit de tijd vóór 
het deconstructivisme leidde tot fantasierijke interpretaties. 
Dit deel bevat ook een soortgelijk overzicht van en kritiek op 
archeologische interpretaties. Deel II (‘Present worlds’) bouwt 
verder op het vorige hoofdstuk: het houdt zich bezig met, en 

deconstrueert, de belangrijkste bronnen voor onze periode: 
Gildas, Beda, ‘Nennius’, Welshe en Engelse kronieken, plaatsna-
men en de Gododdin, om er maar een paar te noemen. Halsall 
beargumenteert dat een radicale omslag in de denkwijze over 
de val van Rome nodig is en dat het archeologische bewijs 
dat eerder werd gebruikt om etnische labels aan materiële 
culturen toe te schrijven eveneens veel kritischer zou moeten 
worden bekeken. Deel III (‘Mad worlds’) neemt de lezer mee 
op een tour langs veelvoorkomende argumenten in geschied-
vervalsingen. Deel IV (‘New worlds’) neemt de hele tweede 
helft van het boek in beslag en geeft Halsalls eigen visie op 
de tijdsperiode die voorheen ‘Arthuriaans’ werd genoemd. 
Halsall is erg openhartig over dat het hier een persoonlijke vi-
sie betreft, ondanks zijn strakke argumentatie. Hij bespreekt 
enkele dwaalsporen, waarvan de meeste wel bekend zijn bij 
mediëvisten: Arthur was een Sarmaat, Schots of op enige wijze 
verwant aan de Lucius Artorius Castus wiens sarcofaag werd 
ontdekt in wat nu Kroatië is. Nadat hij goed gebruik heeft 
gemaakt van de methodes van moderne wetenschappelijke 
kritiek en veel van het materiaal dat werd aangedragen als 
bewijs voor Arthur heeft gedeconstrueerd, informeert hij ons, 
met goed recht, dat we in 2012 op veel manieren veel minder 
weten over vijfde en zesde eeuwse Britse geschiedenis dan in 
1975.

Halsall is een auteur die niet bang is om de controverse op te 
zoeken en sommige van zijn voorstellen zullen dan ook zeker 
een levendige discussie en waarschijnlijk hier en daar ophef 
veroorzaken. Zo verwerpt hij bijvoorbeeld het hierboven ge-
noemde idee dat de Angelsaksische verovering van Brittan-
nië een louter tweezijdige strijd was tussen de Germaanse 
stammen en de post-Romaanse Britten. Verder stelt hij dat de 
komst van de Saksen in Brittanië in de vierde in plaats van de 
vijfde eeuw geplaatst moet worden en dat Magnus Maximus 
(en niet Vortigern) de trotse tiran van Gildas is. 

Dit boek is een prikkelende interpretatie die ons aanmoedigt 
om het wankele denkkader, voorheen gebruikt om het afbrok-
kelende beeld van middeleeuws Brittannië te stutten, te verla-
ten. Halsall bestudeert zulke veranderingen in de context van 
algemenere ontwikkelingen in Noord-Europa, en in plaats van 
in migratietheorieën te denken stimuleert Halsall ons om te 
overwegen dat groepen in bepaalde periodes een bepaalde 
identiteit aannamen vanwege een veranderende historische 
context waar identiteiten, en niet volken, wedijverden. Dit 
denkbeeld vindt steun in Kochs recente werk over de Cynddy-
lan-poëzie, maar een goede vraag voor toponymisten is hoe 
dit past in het op plaatsnamen gebaseerde bewijs voor post-
Romeins Brittannië, aangezien Parsons recentelijk pleitte voor 
een wijdverspreide (als niet gehele) verschuiving van Vulgair 
Latijn naar het Brythonisch. Een ander voorstel is dat de An-
gelsaksische macht zich niet geleidelijk aan van oost naar west 
verplaatste, zoals inkt op vloeipapier, maar eerder voortkwam 
vanuit centra van Germaanse macht, die zich ook in het bin-
nenland konden bevinden.

Er zijn een aantal onjuistheden (waarvan sommige puur or-
thografisch), wat erg jammer is omdat deze er door een kelto-
loog zo uitgepikt hadden kunnen worden. Zo wordt bijvoor-

Recensie
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beeld de aan Urien opgedragen poëzie als epos bestempeld 
en Y Gododdin wordt geclassifiseerd als een lange lofrede 
(eulogie). Het eerstgenoemde corpus bestaat uit een aantal 
redelijk lange liederen, maar er is niks episch aan. Y Godod-
din betreft een uiteenlopende ver-
zameling gedichten (voornamelijk 
treurzangen (elegiën)) die beweren 
te verhalen over de zesde eeuw. De 
authenticiteit van beide corpora 
staat onder hevig debat. Ik weet niet 
waarom de eerste letter van Áedán 
geschreven wordt met een accent of 
waarom de letter i in de Gaelic naam 
Artuir wordt geplaatst. Macsen Gwle-
dig zou Macsen Wledig moeten zijn 
om consistent te zijn met Modern 
Welsh gebruik. Noch Arto-rigos noch 
Arto-uiros geeft normaal gesproken 
Arthur. Maar dit zijn kleine puntjes 
die niet afdoen aan de kernargu-
menten van deze vrij radicale her-
overweging.

Hoewel er in de afgelopen decennia 
een steeds kritischere benadering 
van de vroegmiddeleeuwse geschie-
denis in Brittannië opkwam, is het 
goed dat er nu een getrainde, speci-
alistische geschiedkundige/archeo-
loog voor een niet-specialistisch pu-

bliek schrijft. Het is te hopen (maar waarschijnlijk tevergeefs) 
dat Arthur rustig aan opgaat in die goede ridder. Zo niet, dan 
draagt dit boek in ieder geval bij aan het smoren van de ro-
mantische heisa en moedigt het menigeen aan om dat wat 

interessant is te heroverwegen en te 
onderzoeken, oftewel erachter te ko-
men dat het verwerpen van eerdere 
onhoudbare visies de deur opent 
naar nieuwe inzichten over die peri-
ode. Ik kijk dan ook begerig uit naar 
het debat dat dit werk zal produce-
ren. Intrigerend genoeg spiegelt de 
achterkant van het boek de voor-
kant... maar simpelweg zonder Exca-
libur. Uitzonderlijk slim? Of lees ik te 
veel in deze afwezigheid?  

 GUTO RHYS
(vert. MARA VAN BEURDEN)

■ Halsall, Guy, Worlds of Arthur: facts 
and fictions of the Dark Ages (Oxford 
2013), Oxford University Press, 384 
pp., ISBN 978-0-19-965817-6, £20, 
paperback £10.99.

Medieval Dublin XIII

E lk jaar weer tracht redacteur Seán Duffy ge-
middeld zo’n tien artikelen van hoge kwa-
liteit over middeleeuws Dublin te verzame-

len. Dit dertiende deel bestaat toepasselijk genoeg uit 
maar liefst dertien bijdragen. Ze behandelen uiteen-
lopende onderwerpen, zijn van uiteenlopende lengte 
(van 8 tot 71 pagina’s) en zijn, onvermijdelijk, uiteen-
lopend van kwaliteit. Belangrijk is echter het platform, 
de ruimte en publiciteit die deze studies krijgen. Want 
er valt nog altijd veel te leren over middeleeuws Dub-
lin. In een recentelijk interview met The Irish Times 
(15/07/14) vertelde archeologe Linzi Simpson bijvoor-
beeld over de ontwikkeling van onze kennis over de 
Vikingen in Dublin: ‘There is something phenomenal 
happening in Dublin (...). The annals record these vast 
numbers of warriors coming to Dublin, and recent 
work is now matching that with the archaeology. We 
used to think the annals were prone to exaggeration, 

and maybe the Vikings weren’t so bad. But now there 
is a swing towards, “Jeepers, they were fairly catastrop-
hic.”’ Juist een serie als ‘Medieval Dublin’, waarin zowel 
archeologische bevindingen als historisch onderzoek 
een platform vinden, kan dergelijke vorderingen een 
impuls geven. Hieronder geef ik een korte aanduiding 
van elke bijdrage in deze uitgave.

Eoin O’Flynn, ‘The Dublin Vikings and the Clann 
Cholmáin kings of the southern Uí Néill’, pp 13-26.

O’Flynn neemt de gecompliceerde betrekkingen tussen de 
Clann Cholmáin en de Dublinse Vikingen onder de loep. Dit 
is, meent O’Flynn, een van de meest belangrijke connecties, 
of liever gezegd, een serie connecties in het Viking tijdperk in 
Ierland, en hij beschrijft deze vanaf het moment dat de Vikin-
gen zich in Dublin vestigden tot en met Clontarf, toen con-
trole over Dublin cruciaal werd voor kandidaten voor het high-
kingship.
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Denis Casey, ‘Norse, Gaelic or Hiberno-Scandinavi-
an? The airlabraid of tenth-century Dublin’, pp 27-42.

Casey tracht de functie van de airlabraid van Dublin te ontcij-
feren. Deze wordt genoemd ten tijde van de Battle of Tara, ge-
durende de heerschappij van Amlaíb Cúarán (†981), en functi-
oneerde als een soort woordvoerder. De auteur onderzoekt de 
Ierse juridische en literaire bronnen, maar tracht ook mogelijk 
vergelijkbare functies te ontwaren in Scandinavische instel-
lingen. Desondanks blijft de precieze functie van de airlabraid 
raadselachtig. Door een gebrek aan informatie komt Casey 
niet veel verder dan een vage en voornamelijk negatieve defi-
nitie van wat de airlabraid niet was.

Andrew Woods, ‘The coinage and economy of Hiber-
no-Scandinavian Dublin’, pp 43-69.

Dankzij het grote aantal afgravingen die zijn verricht en de goe-
de staat waarin veel artefacten verkeren, beschikken we over 
een aanzienlijke hoeveelheid munten uit vroegmiddeleeuws 
Dublin. Woods onderzoekt de productie, alsook het gebruik 
en de vindplaatsen van de geldstukken. De eerste geldstuk-
ken werden gemunt onder Sitric Silkenbeard in de laatste ja-
ren van de tiende eeuw. De economische groei die plaatsvond 
in de elfde eeuw vond haar weerslag in het groeiende mone-
taire verkeer. Dit is allemaal niet zo verwonderlijk; wat echter 
opvalt is dat er meer en meer Dublinse munten circuleerden, 
terwijl men ten gevolge van de groei in buitenlandse handel 
wellicht meer buitenlandse geldstukken zou verwachten. Vol-
gens Woods is dit het gevolg van een effectieve regering: de 
buitenlandse munten werden omgesmolten en als Iers-Scan-
dinavische geldstukken opnieuw in de omloop gebracht.

Lenore Fischer, ‘How Dublin remembered the Battle 
of Clontarf ’, pp 70-80.

Fischer bestudeert versies van de Battle of Clontarf geschre-
ven door zestiende en zeventiende eeuwse Dubliners. Ze 
observeert dat haar bronnen, namelijk de Book of Howth, 
Richard Stanihurst, Meredith Hanmer en James Ware, allen 
een nu minder bekende versie geven waarin Dublin centraal 
staat. Dit brengt een gevoel van identiteit onder de Dubliners 
aan het licht dat losstaat van een Ierse identiteit. Ware was de 
laatste die een dergelijke versie van Clontarf noteerde. Hierna 
werd de variant van Geoffrey Keating (die zich verliet op de 
Ierse overlevering) de meest vooraanstaande.

Paul MacCotter, ‘The church lands of the diocese of 
Dublin: reconstruction and history’, pp 81-107.

In dit artikel worden de landerijen die ten tijde van de Engelse 
invasie aan het diocees (bisdom) van Dublin toebehoorden 
gereconstrueerd. MacCotter gaat systematisch en gedetail-
leerd te werk, en dit artikel zal voor menigeen als bijzonder 
behulpzaam naslagwerk dienen. Hij onderzoekt de oorsprong 
van het diocees en de aanwinst van de verschillende lande-
rijen. Daarnaast bespreekt hij ook de vroege geschiedenis van 
deze gebieden.

Niall Ó Súilleabháin, ‘Mormaors, mayors and mer-
chants: the early development of municipal govern-
ment in Dublin, pp 108-15.

Ó Súilleabháin tracht de ontwikkeling van het gemeentelijk 
bestuur in Dublin te volgen vanaf het moment dat er een 
Thingmote (een heuvel waar de Scandinavische volksverte-
genwoordiging bijeenkwam om te vergaderen) was geves-
tigd, tot in de veertiende eeuw. Dublin had, zo concludeert hij, 
een georganiseerd bestuur ten tijde van de Engelse invasie, al 
blijft het onduidelijk hoe de structuur georganiseerd was en 
hoe de werkzaamheden en bevoegdheden verdeeld waren. 
Hoewel ook de exacte relatie tussen de gilden en de burge-
meesters van de stad obscuur is, is het wel duidelijk dat de 
handelsgilden een belangrijke rol speelden in het verkrijgen 
van rechten en privileges voor Dublin.

Grace O’Keeffe, ‘The merchant conquistadors: me-
dieval Bristolians in Dublin’, pp 116-38.

O’Keeffe onderzoekt de vestiging van handelslieden uit Bristol 
in Dublin vanaf de twaalfde eeuw. Ze gebruikt verschillende 
lijsten als bronnen (zoals franchise rolls, guild rolls, en getuigen-
lijsten) om de handelaren te identificeren. Donaties aan ker-
ken en andere religieuze gebouwen worden gebruikt om uit 
te pluizen welke percelen ze bezaten.

Declan Johnston, ‘Black Monday: the power of myth 
in medieval Dublin’, pp 139-49.

Vanaf de zestiende eeuw zijn er fascinerende aanwijzingen dat 
Dubliners een gebeurtenis herdachten die in 1209 zou heb-
ben plaatsgevonden. Op Paasmaandag van dat jaar zouden de 
mountain enemies (dat wil zeggen, de O’Byrnes en O’Tooles uit 
Wicklow) honderden Dubliners, die iets buiten de stad Pasen 
aan het vieren waren, genadeloos hebben afgeslacht. Hoewel 
het buiten kijf staat dat in de zestiende en zeventiende eeuw 
deze slachtpartij, ‘Black Monday’, regelmatig werd herdacht, 
ontbreekt elk eigentijds bewijs voor de dertiende-eeuwse 
massamoord.

Tezamen met Fischers essay vertaalt zich dit in een overtui-
gend bewijs voor een opmerkelijk gevoel van identiteit onder 
de Dubliners in de zestiende en zeventiende eeuw. Een gevoel 
van afzonderlijkheid, een anders-dan-de-rest-van-Ierland zijn. 
Dit heeft duidelijk te maken met een frontier-mentality: het 
idee onder constante druk te staan van aanvallen van de Gae-
lic bewoners buiten de stad.

Bernadette Williams, ‘The arrival of the Dominicans 
in Ireland in 1224 and the question of Dublin and 
Drogheda: the sources re-examined’, pp 150-82.

In een goed onderbouwd artikel neemt Williams de vroege 
bronnen voor het bestaan van de Dominicaanse Orde in Ier-
land onder de loep. Opnieuw is er een gebrek aan eigentijd-
se bronnen, en dus onderzoekt Williams de geschriften van 
vroegmoderne auteurs voor informatie over de aankomst van 
de Dominicanen, hun eerste vestigingen en donateurs, en 
de respectievelijke data van deze verschillende vestigingen. 
Daarnaast legt ze uit waarom de bewijsvoering al dan niet 
betrouwbaar is. Ze concludeert dat hoewel we er zeker van 
kunnen zijn dat de Dominicaanse Orde in 1224 in Ierland aan-
kwam, vele details die door de zeventiende-eeuwse antiquair 
James Ware uiteen werden gezet niet kunnen worden nage-
gaan en daarom niet zonder meer voor waar moeten worden 
aangenomen. 
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Caoimhe Whelan, ‘James Yonge and the writing of 
history in late medieval Dublin’, pp 183-95.

De vijftiende-eeuwse Dubliner James Yonge staat bekend 
als auteur van werken in het Hiberno-Middelengels, een di-
alect waarvan weinig bij naam genoemde schrijvers bekend 
zijn. Een van Yonge’s geschriften is een vrije vertaling van het 
Secreta Secretorum, een vorstenspiegel voor James Butler, de 
vierde graaf van Ormond. 

John Montague, ‘“But what about the earlier city?”: 
John Rocque’s Exact survey (1756) as a source for me-
dieval Dublin’, pp 196-245.

Montague onderzocht John Rocques achttiende-eeuwse plat-
tegrond om te achterhalen of dit een accurate bron is voor mid-
deleeuws Dublin. Het blijkt dat Rocque zeer precies te werk is 
gegaan in het vastleggen van de structuur van de achttiende-
eeuwse stad, maar niet altijd in de opname van afzonderlijke 
huizen en percelen (dit was erg lastig te achterhalen in deze 
tijd). Het is duidelijk dat het vastleggen van middeleeuwse 
structuren daarbij geen onderdeel 
van Rocques opzet was. Hij nam 
wel delen van de oude stadsmuur 
op in zijn kaart, maar slechts als een 
lijntje en zonder de betekenis ervan 
in de kaart op te nemen. Montague 
concludeert dat wat in de acht-
tiende eeuw nog bestond van de 
middeleeuwse opmaak van de stad, 
goed is genoteerd op de kaart.

Linzi Simpson, ‘The priory of 
All Hallows and the Old Col-
lege: archaeological investiga-
tions in Front Square, Trinity 
College Dublin’, pp 246-316.

De lengte van Simpsons artikel 
(maar liefst 70 pagina’s) is te ver-
klaren met het feit dat haar afgra-
vingen plaatsvonden in, vanuit ar-
cheologisch oogpunt, één van de 
meest interessante locaties in Dub-
lin: Trinity College. Zij leidde al eer-
der afgravingen binnen de muren 
van Trinity en publiceerde haar om-

vangrijke vondsten in Medieval Dublin III (2002) (pp. 195-236). 
In 2011 werd ze opnieuw te werk gesteld en dit keer werden 
de funderingen van de abdij die hier in de twaalfde eeuw door 
Diarmaid Mc Murrough werd gevestigd gevonden. De abdij 
en de latere Old College (ca. 1592) stonden waarschijnlijk op 
dezelfde locatie, namelijk waar nu Front Square is. In het mid-
den van de achtiende eeuw gingen de oude panden in deze 
locatie tegen de grond, om plaats te maken voor een nieuwe 
lay-out en nieuwe grotere gebouwen. Simpson verifieert car-
tografisch bewijs en beschrijvende bronnen.

Niall McCullough, ‘Architecture for archaeology and 
urban context: the Ship Street–Werburgh Street 
Framework Plan’, pp 317-32.

De bijdrage van McCullough is ongebruikelijk maar fascinerend, 
en betreft stadsplanning. Het Ship Street-Werburgh Framework 
Plan werd in 2007 in opdracht van Dublin City Council opge-
steld. Het ging daarbij om een oude wijk die in de voorgaande 
decennia radicaal was herbouwd, waarbij de historische sporen 
waren uitgewist. Met het nieuwe plan werd beoogd de oude 

structuur deels te herstellen, een link 
met het verleden te (her)scheppen, 
en daarbij een wijk met ‘karakter’ te 
ontwikkelen. Zo zou de stadsmuur 
deels verder worden afgegraven en 
zouden er musea en monumenten 
gebouwd worden. Het is op zijn 
minst frustrerend te noemen dat het 
Plan wel werd aangenomen door de 
Council, maar dat er bar weinig van 
gerealiseerd is. Sterker nog, oude 
delen van de stad werden ondanks 
het Plan verwijderd. Het rest ons te 
verzuchten dat een dergelijk ambiti-
eus plan moeilijk te verwezenlijken 
is en de vette tijden voorbij zijn. 

 FREYA VERSTRATEN

■ Seán Duffy (ed.), Medieval Dublin 
XIII: Proceedings of the Friends of 
Medieval Dublin Symposium, 2011 
(Dublin 2013), Four Courts Press, 
332 pp., ISBN 978-1-84682-390-9, 
paperback, € 22,45.

Schuld en boete

H et is best bijzonder dat een Nederlandse me-
diëvist een boek publiceert bij de prestigieu-
ze uitgeverij Cambridge University Press. Als 

dat boek dan ook nog eens gaat over boeteboeken in 
de (vroege) middeleeuwen, dan is dat ook voor kelto-

logen van belang. Het genre boeteboeken is tenslotte 
‘uitgevonden’ in Ierland.

Rob Meens geeft met Penance in medieval Europe 600-1200 een 
overzicht van religieuze boetedoening, waarbij hij met name 
aandacht besteedt aan de teksten die bepalen welke boete 
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een geestelijke kon opleggen voor een bepaalde zonde. Het 
kan daarbij gaan om bijvoorbeeld verbanning, vasten of het 
afzien van het consumeren van wijn of vlees of van seksuele 
gemeenschap voor een bepaalde periode, wat kon oplopen 
van enkele dagen tot aan levenslang. De teksten geven een 
bont spectrum van zonden weer, van opzettelijke moord of 
diefstal en seksueel contact met dieren tot het onopzettelijk 
overtreden van reinheidsvoorschriften, zoals het per ongeluk 
eten van de hostie terwijl deze is aangevreten door een muis. 
Sommige teksten kunnen bedoeld zijn voor monniken, gees-
telijken, leken die woonden op kloosterlanden, leken in het 
algemeen, of een combinatie van verschillende groepen. Ook 
is er sprake van private en publieke boetedoening, al beargu-
menteert Meens dat dat onderscheid pas aan het einde van 
de achtste eeuw naar de oppervlakte kwam in het Karolingi-
sche rijk. 

Wie Meens’ boek leest wordt getroffen door de centrale rol 
die boetedoening speelde in het religieuze en sociale middel-
eeuwse leven. Van eenvoudige mensen tot koningen en kei-
zers aan toe, allen konden onderworpen worden aan de regels 
die de kanonieke teksten (de bijbel, de werken van de kerk-
vaders en de besluiten van concilies en synodes) en de meer 
praktisch ingestelde boeteboeken voorschreven. Het zijn deze 
teksten die in het boek centraal staan, niet zozeer inhoudelijk 
als wel hun plaats in de ontwikkelingen in tijd en plaats. Hier-
bij nemen de Ierse werken uit de zesde en zevende eeuw een 
belangrijke plaats in. Het gaat hier bijvoorbeeld om de zoge-
naamde synodes van Sint Patrick en de boeteboeken toege-
schreven aan Finnianus, Columbanus en Cummeanus (die in 
een Italiaans handschrift zelfs fictief wordt afgebeeld). Maar 
ook de latere boeteboeken die afkomstig zijn van (de kringen 
rondom) Willibrord en Bonifatius passeren de revue. Willibrord 
is overigens een stuk toleranter dan de 
in meerdere opzichten rechtlijnige 
Bonifatius. Wie de geschiedenis van 
de vermeende Nederlandse toleran-
tie wilt beschrijven, kan dus prima 
met Willibrord beginnen!

Meens besteedt relatief veel aan-
dacht aan de handschriftelijke con-
text waarin we bovengenoemde 
teksten vinden, want die vertellen 
ons vaak iets over het gebruik, de 
overlevering en de invloed ervan. 
Ook de tekstuele connecties zijn be-
langrijk; er is vaak sprake van nieuwe 
compendia die leentjebuur spelen 
bij al bestaande teksten. Sommige 
teksten of regels worden steeds 
opnieuw overgenomen. Zo zien we 
hoe de Ierse teksten op het Europe-
se vasteland worden gebruikt door 
missionarissen en worden over-
genomen in het Karolingische rijk. 
Meens beschrijft hoe de insulaire 
traditie van boete en vergeving, al 
dan niet gecombineerd met zaken 
als bijvoorbeeld sacraal koning-

schap, uiteindelijk botsen met de kanonieke tradities in zuide-
lijk Francia. Er gaan in de negende eeuw zelfs stemmen op om 
boeteboeken in de ban te doen. Dit leidt weer tot compendia 
van kanonieke teksten en besluiten, die echter vaak te theore-
tisch zijn en dan weer worden aangevuld met meer praktische 
voorschriften uit de insulaire traditie. Elke nieuwe periode 
vraagt weer om nieuwe werken.

Het beschrijven van tekstuele overleveringen kan al snel een 
ingewikkeld of saai betoog opleveren. Meens weet echter 
prima alle valkuilen te omzeilen en heeft een volledig maar 
overzichtelijk werk geschreven dat een fascinerende kijk geeft 
op de omgang met zonde in de vroege middeleeuwen in al 
haar facetten. Hij heeft daarmee zijn doel bereikt, namelijk 
om met een synthese een overzicht te geven van de huidige 
staat van het onderzoek. Meens heeft hiermee ongetwijfeld 
een standaardwerk geschreven. Hij put daarbij uit werken van 
vooral Engels, Duitse en Franse herkomst. Ook de Ierse teksten 
krijgen de nodige aandacht in de eerste helft van zijn boek, 
maar hij concentreert zich daarbij vooral op de kanonieke tek-
sten en boeteboeken die in 1963 geëditeerd zijn door Ludwig 
Bieler (waarvan de volledige titel ontbreekt in de bibliografie, 
je moet bladeren tot je die vindt bij pagina 40 noot 12). Hij 
maakt ook uitstapjes naar bijvoorbeeld het Visioen van Fursa 
en de Levens van Columba en Brigit. Heiligenlevens, zoals die 
van Brandaan (zoals de passage over Judas op de rots), die ook 
buiten Ierland bekend was, worden niet besproken, noch bij-
voorbeeld Oudierse rechtsteksten. Maar het zij de auteur ver-
geven, want het gaat hier veelal om details die beter in hun 
Ierse context elders kunnen worden besproken. Want het is 
wel duidelijk dat de thematiek van boete en vergeving en aan-
verwante zaken van groot belang is voor een goed begrip van 
de middeleeuwse mentaliteit en maatschappij, en dit geldt 

evenzeer in Ierland als daarbuiten. Een 
boek Penance in medieval Ireland 600-
1200 moet nog worden geschreven, 
maar Meens’ boek geeft mediëvisten 
geïnteresseerd in middeleeuws Ier-
land al een belangrijke leidraad en 
raamwerk dat voor de insulaire situ-
atie verdere navolging verdient. Als 
dat niet gebeurt dan zou dat toch 
zonde zijn …  

 BART JASKI

■ Meens, Rob, Penance in medieval 
Europe 600-1200 (Cambridge 2014), 
Cambridge University Press, x + 282 
pp., ISBN 978-0-52-69311-0, paper-
back, £19.99.

Uitgebreide bibliografische verwijzingen naar zowel gerecenseerde literatuur als andere sleutelpublicaties die in de recensies worden 
genoemd zullen voortaan eenvoudig online te raadplegen zijn. Ga naar de *selgā catalogus op www.vanhamel.nl en voer het volgende 
in het zoekveld in: ‘Kelten 65 (February 2015)’.
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Ve
rs

la
g Ieren in Lausanne

L ausanne is niet bepaald een plaats die men di-
rect associeert met Keltische studies, maar aan 
de Universiteit van Lausanne organiseert Patri-

cia Ronan (Engels departement) daar om de zoveel tijd 
een Irish Studies Symposium. Waar eerder in 2012 Kim 
McCone (National University of Ireland) als key-note 
speaker een lezing gaf was het ditmaal de beurt aan 
Damian McManus ( Trinity College Dublin). Hij werd 
vergezeld door Sarah Künzler (Universiteit Zurich), 
Doris Edel (Universiteit Utrecht) en Shane Walshe (Uni-
versiteit Zurich). Het thema van dit symposium was 
‘helden’ en alle sprekers hielden binnen dit thema erg 
uiteenlopende en interessante lezingen.

Damian McManus sprak als eerste en had direct de aandacht 
van het hele publiek middels zijn interpretatie van de verha-
len over de Ierse koning Niall Frossach. Hij wist op een prettig 
verhalende en gestructureerde manier het publiek (acade-
mici van verschillende academische achtergronden) in korte 
tijd op de hoogte te brengen van de verhalen rondom Niall en 
zijn doen en laten. McManus’ doel was om het publiek ervan 
te overtuigen dat Niall een erg vredelievende koning was (in 
tegenstelling tot zijn broer Áed), en bovenal dat de verhalen 
rondom Niall sterk waren beïnvloed door christelijke tradities. 
De manuscripten waren namelijk zeer waarschijnlijk geko-
piëerd door monniken die besloten een eigen (christelijke) 
draai te geven aan het personage van Niall. 

Door Niall tegen zijn broer Áed Alláin af te zetten en het be-
spreken van een aantal gebeurtenissen uit het leven van Niall 
wist McManus zijn opvatting helder te presenteren. Zo gaf 
hij aan dat Áed als spiegelbeeld van Niall werd neergezet; hij 
was verwekt buiten het huwelijk en werd vaak geassocieerd 
met zaken waar de duivel een hand in had. Ook was het feit 
dat Niall heilig werd verklaard door de priester van Inisbofin 
een opvallende gebeurtenis in de verhalen over Niall: hij ver-
lostte laatsgenoemde uit zijn lijden middels de stoom die uit 
zijn hoofd kwam bij het vertonen van zijn fír flatha (waarheid 
van de koning) – een verhaal welke bijzonder goed viel bij het 
publiek dat hier nog niet mee bekend was. De priester vroeg 
Niall zelfs om vervolgens voor hem te bidden, iets wat een 
priester in middeleeuws Ierland niet zomaar vraagt van zijn 
koning. Tevens is het feit dat Niall na zijn koningschap een 
kerkelijk leven ging leiden (en uiteindelijk overleed op Iona) 
noemenswaardig in vergelijking met andere Ierse koningen. 
In de discussies die volgden werden interessante aspecten 
van de verschillende verhalen besproken, waaronder de da-
tering van enkele teksten en historische gebeurtenissen die 
bepaalde verwoordingen zouden kunnen verklaren. Zo zou 
de omschrijving a shower of honey (die zou hebben plaatsge-
vonden tijdens Nialls geboorte) wel eens kunnen verwijzen 
naar een bepaald lichteffect van een zonnevlam in de periode 
waarin Niall volgens de verhalen geboren was.

Sarah Künzler vervolgde de dag met een interessante lezing 
over de ‘onbebaardheid’ van Cú Chulainn. In enkele verhalen 
over deze welbekende Ierse held werd het ontbreken van 
gezichtshaar benoemd door zijn tegenstanders. Zij verklaar-

den vervolgens niet te willen vechten met Cú Chulainn. Een 
dergelijke strijd tussen man en jongen zou niet eervol zijn en 
dit werd in sommige Ierse wetten dan ook expliciet verboden. 
Künzler vervolgde haar lezing met voorbeelden over hoe Cú 
Chulainn zulke problemen probeerde te voorkomen (door bij-
voorbeeld zijn gezicht te verhullen voor zijn tegenstanders). 
Verder ging ze in op de tegenstellingen met betrekking tot 
uitspraken over Cú Chulainn: hij was in veel opzichten dan wel 
een jongen maar hij werd ook vaak met meer ‘volwassen’ ter-
men omschreven. Zo werd hij door andere krijgers vaak held-
haftig genoemd en door volwassen vrouwen aantrekkelijk.

Doris Edel sprak vervolgens over waar de Táin bó Cúailnge 
daadwerkelijk over gaat; niet over het verschil tussen de rijk-
dommen van Medb en Ailill – namelijk de stier Donn Cúail-
nge – maar over de oorlog tegen Ulster. Daarbij staat de stier 
symbool voor de worstelingen tussen Ulster en de rest van 
Ierland. Edels verhaal was soms lastig te volgen door de vele 
relaties die ze legde tussen de verwoordingen in het verhaal 
en bepaalde principes (zo ging de discussie die Medb en Ailill 
in bed hadden eigenlijk over vrouwelijke erfopvolging), maar 
ze stipte interessante punten aan en er volgde meerdere dis-
cussies over de verschillende interpretaties van het verhaal. 

Als laatste sprak Shane Walshe over Ierse superhelden in Ame-
rikaanse stripverhalen. Dit bleek een erg interessante lezing 
met een onverwachte invalshoek. Walshe opende met een 
historisch overzicht over hoe Ieren in Amerikaanse strips wer-
den weergegeven; van 19e eeuwse krantenstrips zoals wij die 
vandaag de dag nog steeds kennen en andere cartooneske 
afbeeldingen tot de hedendaagse stripindustrieën van Mar-
vel Comics en DC Comics. Walshe belichtte daarbij de nodige 
veranderingen die het Ierse stereotype onderging: van groen-
geklede ietwat domme luidruchtige dronkaard en slechterik 
tot gerespecteerde inwoner van Amerika en zelfs superheld. 
Zo werd Banshee, de Ierse slechterik van Marvel Comics, uit-
eindelijk opgenomen in Charles Xaviers X-men om het kwaad 
te bestrijden. Ook wees Walshe op de verschillende achter-
grondverhalen van Ierse helden in strips; naarmate men meer 
Ierse superhelden ging ontwikkelen deed men ook steeds 
meer onderzoek naar de mogelijke verklaringen van hun 
krachten. Zo kwam de heldin Shamrock aan haar kracht (het 
geluk van de Ieren) doordat haar vader bovenop een Sidhe 
aan de Keltische goden vroeg om krachten aan zijn zoon te 
geven. De krachten van de zielen van de mensen in de An-
dere Wereld werden vervolgens aan zijn dochter toebedeeld. 
Walshe wees vervolgens op het succes van een aantal van de 
Ierse helden door hun verschijning in andere strips en inter-
acties met andere helden zoals Captain America (die overi-
gens door Shamrock werd verslagen in een heldentoernooi). 
Helaas moest Walshe concluderen dat er tegenwoordig geen 
Ierse helden meer actief zijn en dat de kansen klein zijn dat er 
vanuit Hollywood binnenkort een film over wordt gemaakt. 
Desalniettemin bleef zijn lezing erg interessant – met tevens 
het nodige aanwezige stripmateriaal ter ondersteuning – en 
was het een frisse kijk op moderne weergaves van Ieren in een 
medium waar menig keltoloog nog niet bekend mee zal zijn.

Al met al vormde dit symposium een erg geslaagde middag 
met interessante lezingen over uiteenlopende onderwerpen. 
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Verscheidene lekkere versnaperingen en mogelijkheden om 
tussen de lezingen door met de sprekers te kunnen praten 
maakten het compleet. Ik kan iedereen met een interesse in 
Ierse studies aanraden een keer in Lausanne langs te komen; 
er valt hier namelijk meer over het Keltische te leren dan men 
aanvankelijk misschien denkt. 

 TINO OUDESLUIJS

■ Irish Studies Symposium 2014, Lausanne

Harvard Celtic Colloquium

V an 10 tot 12 oktober 2014 vond het Harvard 
Celtic Colloquium plaats. Het wordt al sinds 
1981 georganiseerd en was het 34ste collo-

quium van zijn soort. Dit werd voorafgegaan door de 
John V. Kelleher Memorial Lecture, een jaarlijkse le-
zing ter ere van Harvards eerste professor voor Ierse 
studies. Dit colloquium leek mij een uitstekende kans 
om een keer te kijken hoe de keltologie aan de andere 
kant van de Atlantische Oceaan ervoor staat. Er waren 
echter niet alleen Amerikanen, maar ook wetenschap-
pers uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en 
Bretagne aanwezig, wat het geheel tot een internatio-
naal gebeuren maakte.

De John V. Kelleher-lezing werd op de vooravond van het 
colloquium door Ann Parry-Owen van de University of Wales 
Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies gepresenteerd. 
Ze ging tijdens haar lezing in op een vrijwel onbekende vijf-
tiende-eeuwse Welshe bard genaamd Ieuan Gethin. Ondanks 
dat hij geen professioneel dichter was, was hij volgens een 
tijdgenoot een prifardd ‘hoofddichter’ en uiterst kundig in het 
gebruik van cynghanedd.1 Wegens zijn amateurstatus had hij 
meer vrijheid dan zijn professionele tegenhangers en kon zich 
daarom in zijn gedichten met meer wereldse zaken bezighou-
den, zoals de tragische dood van zijn kinderen door de pest. 
Het was een uiterst interessante lezing die goed in de smaak 
viel bij het publiek.

Op het programma van het Harvard Celtic Colloquium zelf 
stonden 42 lezingen, verspreid over een drietal dagen. Het 
merendeel van de lezingen hield zich bezig met de Ierse kant 
van de keltologie. Verder was het duidelijk dat men zich in Har-
vard erg weinig met historische taalkunde bezighoudt, wat er-
voor zorgde dat mijn eigen lezing over de oorsprong van het 
Middelwelshe onpersoonlijke preteritum -pwyt – zie het Celto-
Slavica-verslag in Kelten 64 – weliswaar goed ontvangen werd, 
maar vervolgens geen commentaar of discussie op gang wist 
te brengen. Aangezien er geen ruimte is om hier in te gaan op 
alle 42 lezingen, zullen er maar een paar besproken worden 
die er bijzonder uitsprongen en voor mij ook werkelijk begrij-
pelijk waren.

Misschien wel mijn favoriet was de lezing door Kasi Conley 
Lehman, promovenda aan Harvard, over Amerika in vroege 
Welshe bronnen. Eén van deze bronnen was The Legend of 
Captain Jones (1631), een verhaal over een Welshe zeeman die 

de wildste avonturen beleeft waarin hij vecht met olifant-rij-
dende reuzen in Amerika en het opneemt tegen een Spaanse 
vloot. Nadat zijn schip gezonken is, wordt hij door dolfijnen 
gered die hem in Nederland weer aan land zetten; dat is na-
melijk een welbekend toevluchtsoord voor degelijke protes-
tanten zoals de Welshman kapitein Jones. 

Een andere interessante lezing was die van Grace Neville van 
University College Cork. Die was tijdens haar onderzoek in het 
College de France in Parijs op 37 dozen met aantekeningen 
en correspondentie van de Franse keltoloog Joseph Vendryes, 
die in 1960 overleden is, gestoten. Ze ging met ons een aan-
tal van de items af en vestigde de aandacht op het feit dat er 
in dit soort collecties nog ongepubliceerd werk zit en dat de 
Vendryes-dozen bij lange niet de enige van hun soort zijn.

Gretchen Kern van het Massachusetts Institute of Technology 
ging in haar lezing in op wat een lettergreep nou eigenlijk is 
en hoe controversieel de huidige beschrijvingen eigenlijk zijn, 
aangezien sprekers de neiging hebben van mening te ver-
schillen over hoe je een woord dient op te delen in lettergre-
pen. Door haar analyse van het gebruik van cynghanedd lusg2 
in de poëzie van Dafydd ap Gwilym kwam ze tot de voorlopige 
conclusie dat in het algemeen niet lettergrepen, maar juist een 
ander soort bestanddeel voor de rijm gebruikt wordt. 

Al in al was het Harvard Celtic Colloquium een succes. Men 
ziet meteen dat het één van de rijkste universiteiten ter wereld 
betreft; alles is groots, ontzettend goed onderhouden en er 
stond gedurende het colloquium bovendien constant een de-
gelijke snacktafel gedekt. Zoals al eerder vermeld, ligt de focus 
van onderzoek in Harvard vooral bij het Iers en Ierland, wat ge-
zien de historische banden van de regio met Ierland niet gek 
is. Verder heb ik daar toch wel een paar van m’n meest favorie-
te sandwiches óóít gegeten en ook de gefrituurde augurken 
waren voor herhaling vatbaar (maar nog steeds wat apart). 

 LINUS BAND-DIJKSTRA

1 Cynghanedd betekent letterlijk ‘harmonie’. Het betreft een serie stren-
ge regels met betrekking tot klemtoon, alliteratie en rijm en wordt tot op 
de dag van vandaag nog door Welshe dichters toegepast.

2 In Cynghanedd lusg ‘sleepharmonie’ eindigt de versregel met een 
meerlettergrepig woord. De versregel bestaat uit twee delen en de be-
klemtoonde lettergreep van het laatste woord rijmt met de laatste let-
tergreep van het eerste deel, bijvoorbeeld: Gweniaith brydferth | a ch-
werthin ‘handige slijmerij en gelach’.

■ 34th Harvard Celtic Colloquium (Cambridge, Massachusetts, 
VS), 10–12 oktober 2014.
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Van Hamel-lezingen (herfst 2014)

O p 27 november stond ons de Van Hamel-le-
zing te wachten met kruidnoten, een hoop 
gezelligheid en natuurlijk twee enthou-

siaste sprekers. Meteen bij binnenkomst was de ge-
moedelijke sfeer merkbaar en er was vooraf al ruimte 
voor leuke gesprekken met oude bekenden en nieuwe 
gezichten. Het gezelschap was van gemengde samen-
stelling van zowel huidige studenten als oudgedien-
den. Het begon met een kort woord van welkom van 
voorzitter Ashwin Gohil, waarin iedereen welkom werd 
geheten en een fijne avond werd gewenst. Toen was 
het de beurt aan de eerste gastspreker: Natalia Pe-
trovskaia.

Natalia is sinds kort werkzaam als docent bij de opleiding Kelti-
sche Talen en Cultuur, waar zij met enthousiasme haar nieuwe 
rol vervult als nieuwe aanwinst van het docententeam. Op 
dit moment doceert zij een cursus over middeleeuws Kelti-
sche literatuur en geschiedenis en heeft zo de kans om haar 
eigen interesse over te dragen op de studenten. Ze volgde 
haar opleiding aan de Universiteit van Cambridge waar ze na 
haar Master ook een PhD-plaats verwierf in het Departement 
Angelsaksisch, Noors en Keltisch. Daar voltooide ze haar op-
leiding door een thesis te schrijven die haar ook de jaren die 
volgden bezig zou houden, getiteld: Medieval Welsh percepti-
ons of the Orient. 

Ook haar lezing gaat over het onderwerp van haar PhD-thesis. 
De eerste dia van de PowerPoint toonde de omslag van haar 
boek, dat ze na jarenlang werken – het is geheim hoeveel ja-
ren precies – eindelijk uit kan brengen. Omdat het natuurlijk 
wel de bedoeling is dat we haar boek gaan lezen, heeft Natalia 
gekozen om slechts een aantal aspecten aan het voetlicht te 
brengen. Voor het volledige verhaal zullen we moeten wach-
ten tot het voorjaar van 2015. In deze lezing lag de focus op 
Welshe bronnen waarin melding gemaakt wordt van een reis 
naar Jeruzalem. 

Er zijn slechts twee vermeldingen in de annalen van de Brut y 
Tywysogion van Welshmen die richting Jeruzalem gaan, maar 
ze hebben een aantal dingen gemeen. In het eerste geval 
gaat het over een man die als boetedoening een pelgrimage 
naar Jeruzalem maakt om berouw te tonen voor het doden 
van zijn broer. Hij komt daar heelhuids aan, maar hij sterft op 
de terugweg bij het eiland Cyprus. In het tweede geval gaat 
een groep pelgrims op weg, maar zij verdrinken allemaal op 
zee voordat ze ook maar voet aan het Heilige Land zetten. De 
overeenkomst tussen de vermeldingen is dat de reis hen in 
beide gevallen over zee voerde en niemand levend naar Wales 
terugkeerde. Dat de route over zee voerde, is daarbij een bij-
zonder detail: de route van de allereerste kruistochten voerde 
over land. Pas vanaf de derde grote kruistocht koos men er-
voor over zee te gaan. Het is dan ook de vraag wat dit gegeven 
zegt over de deelname van de Welshmen aan de kruistochten.

Aangezien het Welshe woord ook pelgrim kan betekenen, is 
het niet direct duidelijk met welk doel de reis ondernomen 
werd. Het onderscheid wordt in de Welshe teksten op geen 
enkele manier duidelijk gemaakt. De data die bij de anna-
len horen, vallen tussen de grote kruistochten in en zijn van 
voor 1188, toen de aardbisschop Baldwin Wales bezocht om 
kruisvaarders te werven. Hierna wordt er geen enkele mel-
ding meer gemaakt van kruisvaarders of kruistochten, noch 
is er enige melding in de annalen te vinden van de tour van 
Baldwin in 1188. De vraag is dan ook, waarom verschenen 
juist deze gebeurtenissen in de annalen en werd er verder to-
taal geen melding van reizen naar Jeruzalem gemaakt? Waar-
schijnlijk heeft het te maken met het feit dat de Cisterciënzers, 
de grootste voorstanders van de kruistochten en tevens de 
schrijvers van de annalen, deze meldingen op een bepaald 
moment gebruikten als propaganda.

De discussie die volgde op de lezing was niet van zeer lange 
duur gezien de beperkte tijd die er was voor de volgende le-
zing, maar er kwamen verschillende reacties uit de zaal. Een 
interessant punt dat werd genoemd was de vraag of er iets 
bekend was over Ierse bronnen over de kruistochten. Mogelijk 
zou dat weer een andere, interessante invalshoek geven over 
de perceptie van de Oriënt door mensen die zich feitelijk aan 
het uiteinde van de geciviliseerde wereld waanden.

De tweede spreker van de avond was Elaine Farrell, die onlangs 
met een onderzoeksproject gestart is dat gedeeld wordt door 
de Universiteit Utrecht en University College Dublin: Religious 
Landscapes in the Eighth Century: Ireland and Northern Francia 
in Comparison. Zij doet al jaren onderzoek naar verschillende 
religieuze aspecten in de Ierse middeleeuwen en werkt nu aan 
de Universiteit Utrecht bij het Departement Geschiedenis en 
Kunstgeschiedenis. Voor de lezing koos ook zij een onderwerp 
dat ze al jaren onderzoekt: boetedoening in vroeg middel-
eeuws Ierland.

Met de komst van het christendom naar Ierland, kwamen de 
lokale leiders in contact met de waarden en gebruiken van het 
geloof, maar het is de vraag of de kerk zo grootschalig geor-
ganiseerd was dat zij iedereen kon bereiken. Daarnaast is het 
onzeker in hoeverre de plaatselijke heersers sympathiseerden 
met het christendom. Gelukkig zijn er enkele antwoorden te 
vinden in de wetteksten en kunnen er zelfs aanwijzingen ont-
dekt worden in de saga’s. 

We vinden in verschillende tekstgenres terug dat aspecten van 
het geloof doordrongen tot de fundamentele waarden van de 
samenleving. Een belangrijk gegeven bij het onderzoeken van 
de invloed van het geloof is dat iedere túath een eigen hoofd-
bisschop had die een spirituele adviseur was. De rol van die 
adviseur moet zijn geweest om de leider van de túath spiri-
tueel te begeleiden, maar de precieze invulling van zijn taak 
is onzeker. De aanwezigheid van een dergelijk persoon impli-
ceert echter in ieder geval dat er andere geestelijken aanwezig 
waren binnen de samenleving; deze persoon was immers de 
hoofdbisschop. In de annalen zijn zelfs, in toenemende mate 
naarmate de eeuwen vorderen, enkele aanwijzingen te vinden 
dat verscheidene koningen op eeuwige pelgrimage gingen 
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bij wijze van ‘pensioen’. Blijkbaar was het geloof belangrijk ge-
noeg geworden dat de koningen het overwogen als een eer-
volle wijze om het koningschap achter zich te laten.

De christelijke waarden, waarvan we sterk vermoeden dat ze 
aanwezig moeten zijn geweest in de samenleving, zijn niet al-
tijd even gemakkelijk terug te vinden in de literatuur. Zeker in 
saga’s is het lastig om voorbij het oppervlak van het verhaal te 
kijken om een christelijke waarde te vinden. Maar er zijn be-
paalde motieven die voorkomen in de verhalen die duidelijk 
een christelijke inslag hebben. Zo is het in Fingal Rónáin dui-
delijk dat de lust van de koning – waarbij we in ons achter-
hoofd moeten houden dat lust door de kerk als zonde wordt 
beschouwd – hem ertoe beweegt een vrouw van de leeftijd 
van zijn zoon te trouwen. Diezelfde lust blijkt in het verhaal de 
oorzaak te zijn van vele doden en daarmee is het verhaal een 
goed voorbeeld van de desastreuze gevolgen die zondigen 
kan hebben. Middels dit soort aanwijzingen kunnen we een 
inschatting maken van de christelijke waarden die een indruk 
maakten op de samenleving en daardoor ook in de literatuur 
terechtkwamen.

Meer specifieke zaken over boetedoening, met name de hard-
vochtigheid en duur van de boetedoening, worden beschre-
ven in sommige wetteksten. Daarin wordt het duidelijk dat er 
over onderhandeld kon worden en dat geld en status een be-
langrijke rol speelden in het bepalen en verlagen van de straf. 
Maar boetedoening heeft niet alleen op zichzelf staand plaats-
gevonden. Het lijkt zo te zijn dat boetedoen voor een misdaad 
in drievoud moest gebeuren: in de eerste plaats moest de mis-
dadiger zijn wandaad bekennen in het openbaar en de belofte 
doen hem niet opnieuw te plegen, vervolgens moest hij een 
geldelijke boete betalen die als compensatie diende en ten-
slotte moest hij de boetedoening ondergaan.

De conclusie moet dan ook zijn dat ondanks het feit dat de 
kerk niet alle uithoeken van de samenleving kon bereiken, er 

wel een uitgebreid netwerk bestond waarbij boetedoening 
wel degelijk toegankelijk was voor in ieder geval een selecte 
groep buiten de kerk. Boetedoening werd geaccepteerd door 
de leiders en vanaf de zesde eeuw zelfs uitgevoerd, waar-
schijnlijk op zijn minst aan het doodsbed van de leider om 
hem vrij van zonde te laten sterven. Het is goed mogelijk dat 
de gedachte bestond dat de weg naar verlossing lag in het 
boetedoen aan het einde van het leven.

In de discussie die volgende op de lezing zijn we vooral inge-
gaan op het wel of niet publiek boetedoen. Het is niet altijd 
duidelijk of de boetedoening openbaar was, maar een stuk 
vertaling van een passage uit de Críth gablach werd door een 
van de aanwezigen voorgedragen als mogelijk bewijs voor 
een openbare boetedoening. Het betrof namelijk een geval 
waarin schande van de heerser werd beschreven in zijn pu-
bliekelijke functie en er stond in de Ierse tekst dat hij de boete 
moest doen ten overstaande van zijn mensen. Het behoeft 
meer onderzoek, maar het is zeker een interessante kwestie 
om te zien of de boetedoening een privé-aangelegenheid of 
juist een publiekelijke vertoning was.

Na de lezingen hebben we de laatste kruidnoten opgegeten, 
nog even met de sprekers en andere aanwezigen gesproken 
en tenslotte was er gelegenheid om gezamenlijk iets te drin-
ken in een café. Daar werden de gesprekken en gezelligheid 
onder het genot van een drankje voortgezet. Al met al was het 
dus een zeer geslaagde avond. We kunnen uitkijken naar het 
Keltisch Colloquium!  

 SANNE JONGELEEN

■ Van Hamel-lezingen (27 november 2014), www.vanhamel.
nl/wiki/Van_Hamel-lezingen_2014
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bachelor- en masterscripties Keltisch 2013–2014

D e Stichting A. G. van Hamel streeft ernaar ruchtbaarheid te geven aan het onderzoek van studenten 
Keltisch in Nederland, zodat we een podium kunnen bieden aan jonge keltologen alsmede een geïnte-
resseerd publiek kunnen laten zien wat de nieuwe generatie bezighoudt. Met ingang van 2011 plaatst 

de redactie van Kelten daarom eenmaal per jaar een alfabetisch overzicht met de titels van Nederlandse scripties 
op het gebied van Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis en archeologie. Het gaat hierbij om bachelor- 
en masterscripties van het afgelopen academisch jaar, dus in het huidig overzicht staan de scripties die zijn ge-
schreven als sluitstuk van het jaar 2013–2014. Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruik gemaakt van 
de gegevens voor zover deze door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken we dan ook het voorlopige 
karakter van deze lijst. Aanvullingen of correcties kunt u sturen aan redactie@vanhamel.nl en zullen in het volgende 
overzicht worden verwerkt. De meeste eindwerkstukken zijn te downloaden via de digitale repositoria van de be-
treffende universiteiten. 

Aanstoot, Rosanne M., en Louise D. S. de Vries
For the love of the game: de rol van hurling in identiteitsvor-
ming en het ontwikkelen van gemeenschapsgevoel.
(BA, Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht)

Baumann, Benedikte Bruun
Language revitalization: does any one method hold the key to 
success?
(MA, Taalkunde, Universiteit Leiden)

Borkent, Aukje 
Norse loanwords in Old and Middle Irish: a semantic analysis of 
the Irish-Norse (language) contact situation. 
(Research MA, Ancient, Medieval and Renaissance Studies, 
Universiteit Utrecht)

Bosch, A. M. van den
De bruidsschat in de vroeg Ierse maatschappij: een vergelij-
king van wetteksten en proza.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)

Embregts, K.
De Ierse natie en identiteit: de constructie van de Ierse natio-
nale identiteit aan de hand van revolutie.
(BA, Geschiedenis, Universiteit Utrecht)

Goede, Tim de
Derivational morphology: new perspectives on the Italo-Celtic 
hypothesis.
(Research MA, Taalkunde, Universiteit Leiden)

Jongeleen, Sanne
De ware aard van féin: een onderzoek naar ‘zelf’ in de Milaan 
glossen.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)

Knook, Lotte
The origins of words for pig and related to pig-farming in Old- 
and Middle Irish.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)

Kyselica, Lucy
Een onderzoek naar publieksverwachting in Longes mac 
n-Uislenn.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)

Navrady, Ash
‘Sure you’ll be grand now’. A corpus-based investigation into 
the use of sure and now as discourse markers in Irish English.
(MA, Engelse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden)

Nelemans, J. M.
The Life of Gruffudd ap Cynan: heroic and saintly patterns 
within.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)

Nuijten, Anouk
Scéla Cano meic Gartnáin: a study and translation.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)

Raijmakers-Volaart, Connie C. 
Cáin Adomnáin: ‘De wet van Adamnán en van zijn gemeen-
schappen zal niet uitgedoofd worden’.
(BA, deeltijd / seminar, Universiteit Utrecht)

Rovers, Johanna
Nera en de Andere Wereld.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)

Schram, Iris D.
Graanterminologie in het Oudiers en Middelwelsh.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)

Schuitemaker, Charlotte F. W. 
‘llyn tawd rac kywilyd’: shame in the medieval Welsh tale 
Owein.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)

Sluis, Paulus S. van
The development of postverbal lenition in Middle Welsh.
(Research MA, Universiteit Utrecht)
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Resten bronzen strijdwagen

Bij archeologische opgravingen bij het heuvelfort Burrough 
Hill nabij Melton Mowbray in Leicestershire zijn resten aange-
troffen van een bronzen strijdwagen. De opgraving werd uit-
gevoerd in het kader van een vijfjarig archeologisch project 
van de universiteit van Leicester dat in 2010 werd begonnen. 
De wagen dateert uit de tweede of derde eeuw v.Chr. en is ge-
decoreerd met verschillende patronen, waaronder een triske-
lion motief (een driebenig symbool met rotatiesymmetrie). De 
verschillende stukken van de wagen zijn volgens het team ver-
zameld in een doos die bovenop graanresten in een gat in de 
grond gestopt is en vervolgens is verbrand. Ook is de plek be-
graven onder een laag steenkoolresten. Rondom de doos zijn 
ijzeren werktuigen gevonden, waarvan de exacte functie nog 
onbekend is. De onderzoekers vermoeden dat de voorwerpen 
werden gebruikt voor de verzorging van paarden, aangezien 
zij samen zijn begraven met de resten van de strijdwagen. 
Deze theorie wordt ondersteund door de gelijkenis van een 
van de objecten met een moderne roskam. De onderzoekers 
denken dat de resten zijn verbrand en begraven tijdens een 
(religieus) ritueel, dat mogelijk het begin van een nieuw sei-
zoen of de sloop van een huis binnen het fort markeerde. 

 Bron: University of Leicester (14 oktober 2014)

 ■ Bachelor Keltisch krijgt kwaliteitszegel

In de vorige aflevering van Kelten (nummer 64, november 
2014) hebben wij in deze rubriek aandacht besteed aan de 
NVAO-beoordeling van de bachelor opleiding (BA) Keltische 
Talen en Cultuur in Utrecht en de verbeteringen die doorge-
voerd zijn naar aanleiding van dit rapport. In november j.l. 
berichtte de Universiteit Utrecht dat de opleiding een kwali-
teitszegel toegekend heeft gekregen van het Centrum Hoger 
Onderwijs Informatie (C.H.O.I) dat ieder jaar een keuzegids 
uitbrengt die scholieren en decanen bijstaat bij de oriëntatie 
op mogelijke vervolgstudies. Een kwaliteitszegel houdt in dat 
de opleiding, volgens de normen van de gids en dwars op de 
disciplines, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk 
onderwijs behoort. De keuzegids baseert dit oordeel op basis 
van percentages van de doorstroom van eerstejaars studen-

ten naar het volgende jaar, rapporten van de NVAO en studen-
tenoordelen over o.a. het geboden onderwijs en de docenten. 

 Bron: nieuws.hum.uu.nl (6 november 2014) en keuzegids.org

 ■ Grote Vikingschat gevonden in Schot-
land

Afgelopen september trof een amateur archeoloog een grote 
schat in een veld in Dumfriesshire (Zuidwest-Schotland) aan. 
In totaal werden rond de 100 zilveren en gouden voorwerpen 
opgegraven. De artefacten komen uit Ierland, Scandinavië en 
verschillende delen van centraal Europa en dateren uit een pe-
riode van een paar eeuw, tot de negende of tiende eeuw toen 
de schat vermoedelijk werd begraven. Onder de vondsten 
bevinden zich armbanden, broches en munten. Opmerkelijk 
is de vondst van een grote zilveren Karolingische pot met dek-
sel, de grootste in zijn soort die ooit werd opgegraven. Ook 
werd een vroegchristelijk kruis uit de negende of tiende eeuw 
aangetroffen. Het kruis bestaat uit massief zilver en heeft ge-
emailleerde decoraties, een unicum volgens experts. Volgens 
Stuart Campbell van het National Museum of Scotland is dit 
een belangrijke vondst, omdat er nooit eerder een schat van 
dergelijk kaliber werd aangetroffen.

 Bron: BBC (12 oktober 2014)

 ■ Klimaatverandering niet oorzaak soci-
aaleconomisch verval bronstijd

Tijdens de overgang van de late bronstijd naar de vroege ij-
zertijd (900 tot 800 v.Chr.) vond er een snelle klimaatsvernade-
ring plaats in Noordwest-Europa. Het werd in enkele decennia 
kouder en natter en deze verandering werd geassocieerd met 
sociaaleconomisch verval in Ierland, Noord-Engeland en Cen-
traal- en Midden-Europa. Klimaatwetenschapppers en archeo-
logen van de of University of Bradford, University of Leeds, 
University College Cork (UCC) en Queen’s University Belfast 
spreken deze theorie nu tegen. Zij hebben 2000 koolstofda-
teringen van archeologische sites in Ierland geanalyseerd in 
combinatie met klimaatdata uit veenmoerassen in Ierland. 
Deze informatie hebben zij vergeleken met bewijzen van kli-

Velden, Savitri van der
Van abacc tot tamasc: een vergelijkend onderzoek tussen ver-
schillende Oud- en Middelierse termen voor ‘dwerg’.
(MA, Middeleeuwen en Renaissance Studies, Universiteit 
Utrecht)

Wardenaar, Aafje
De continuïteiten van de Iers-Keltische godsdienst in het Kel-
tisch christendom.
(BA, Liberal Arts and Sciences, Universiteit Utrecht)

 ■ Aanvulling op de lijst van 2012-2013

Gorcum, Hanna van
Aithed Emire: a new edition.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)

 DENNIS GROENEWEGEN
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maatsverandering in Noordwest Europa in de periode 1200-
500 v.Chr. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de ingrij-
pende klimaatveranderingen zich pas voordeden in 750 v.Chr. 
en dus niet de oorzaak kunnen zijn geweest van het verval. 
De onderzoekers vermoeden dat andere factoren een rol heb-
ben gespeeld. Voor bronsbewerking waren grote netwerken 
nodig om de grondstoffen, koper en tin, over grote afstanden 
bij brons producerende gemeenschappen te krijgen. Deze 
netwerken maakten het ontstaan van complexe hiërarchische 
samenlevingen die gedomineerd werden door een krijgerse-
lite mogelijk. Deze economische netwerken stortten in toen 
men overging op de productie van ijzer. De conflicten en soci-
ale neergang en niet de klimaatsverandering hebben daarna 
de bevolkingskrimp veroorzaakt. Professor Armit, archeoloog 
en onderzoeksleider, meent dat het verslechterde klimaat wèl 
invloed heeft gehad op agrarische activiteiten waardoor her-
stel met enkele eeuwen vertraagd moet zijn geweest. 

 Bron: University of Bradford (18 november 2014)

 ■ Jesus Chair of Celtic in financiële nood

De Jesus Chair of Celtic in Oxford werd in 1877 gevestigd en 
is de eerste positie van hoogleraar binnen het vakgebied en 
is tevens de oudste positie voor moderne talen in Oxford. De 
Jesus Chair of Celtic werd gefinancierd door schenkingen van 
Oxford University en Jesus College aangevuld met financie-

ring door de faculteit Middeleeuwse en Moderne talen. Na het 
vertrek van de laatste hoogleraar, professor Thomas Charles-
Edwards in 2011, in combinatie met de financiële crisis en de 
wijzigingen in de financiering van hoger onderwijs in het Ver-
enigd Koninkrijk, moet de universiteit voor 2016 £2,64 miljoen 
verzamelen om de positie veilig te stellen voor de toekomst. 
Informatie over het steunen van dit beroep is te vinden op de 
site: mod-langs.ox.ac.uk/celticappeal

 Bron: University of Oxford

 ■ Gallo-Romeins museum wint prijs

Na drie eerdere nominaties voor de Vlaamse Museumprijs 
heeft het Gallo-Romeins Museum in Tongeren de Museum-
prijs 2014 in de wacht gesleept. De jury loofde de manier 
waarop het museum archeologie in al haar verschijningsvor-
men in de kijker zet, veel publiek weet te trekken met grote 
ingewikkelde tentoonstellingen en de nauwe samenwerking 
die zij handhaaft met universiteiten en wetenschappelijk on-
derzoek. In 2011 werd het museum verkozen voor Europees 
museum van het jaar. 

 Bron: archeonet.be (3 juni 2014)

Agenda 
Zie tevens www.vanhamel.nl/wiki/Agenda

 ■ CSANA Annual Conference en 37th Cali-
fornia Celtic Conference
5–8 maart 2015, Berkeley (Verenigde Staten)

De jaarlijkse conferentie van de Celtic Studies Association of 
North America vindt dit jaar plaats in Berkely aan de Univer-
sity College Berkely. Ditmaal wordt de conferentie gecombi-
neerd met het 37ste ‘California Celtic Conference’, waardoor 
het geheel vier dagen zal duren en alle aspecten van Keltische 
studies aan bod zullen komen. Houdt voor het programma en 
meer informatie de website in de gaten: http://celtic.cmrs.ucla.
edu/csana/meetings.html.

 ■ Association of Celtic Studies Students 
of Ireland and Britain: Third Annual 
Conference
20–22 maart 2015, Falmouth (Cornwall)

De Association of Celtic Studies Students of Ireland and Bri-
tain wil studenten van Keltische studies samenbrengen met 
als doel de studie en de bijbehorende talen te promoten en 
studenten aan te moedigen zich in de diverse facetten van de 
studie te verdiepen. Dit jaar wordt de conferentie gehouden 
op de Penryn Campus van de Universiteit van Exeter. De on-

derwerpen van de te houden lezingen zullen variëren van de 
Keltische talen tot de bijbehorende culturen en literatuur. Zie 
voor meer informatie: www.acsib.org/2014 of stuur een e-mail 
naar celtic.students.assoc@gmail.com.

 ■ The Linguistics of the Gaelic Languages 
XVII
10 –11 april 2015, Maynooth (Ierland)

Diverse aspecten van taalkunde van het Gaelic zullen op deze 
conferentie, georganiseerd door de National University of 
Ireland in Maynooth, aan bod komen. Dit jaar is er speciale 
aandacht voor het Scots Gaelic en nieuwe benaderingen van 
Oudierse glossen. Voor meer informatie kan men contact op-
nemen met professor David Stifter: david.stifter@nuim.ie

 ■ Conference: New Perspectives on Ge-
rald of Wales: Texts and Contexts
10–11 april 2015, Cambridge (Harvard 
University, Verenigde Staten)

In april 2015 zal deze conferentie plaatsvinden met als belang-
rijkste thema het werk en leven van Giraldus Cambrensis. Aan 
deze auteur hebben wij een hoop kennis te danken over het 

Agenda
Zie tevens www.vanhamel.nl/wiki/Agenda
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leven in onder meer Ierland en Wales in de middeleeuwen. 
Het is echter zo dat veel van zijn werk tot dusver nog onderbe-
licht is gebleven. Daarom is het doel van deze conferentie om 
academici van over de hele wereld samen te brengen en ver-
nieuwend onderzoek voor de toekomst te stimuleren. Onder 
de belangrijkste sprekers bevinden zich Robert Bartlett van de 
Universiteit van St. Andrews en Huw Price van de Universiteit 
van Bangor. Uitgebreidere informatie is te vinden via http://
harvardgerald.wordpress.com

 ■ Keltisch Colloquium 2015
9 mei 2015, Arkel (Nederland)

Zie de achterkant van dit nummer voor meer informatie.

 ■ 50th International Congress on Medie-
val Studies
14–17 mei 2015, Kalamazoo (Verenigde Staten)

Jaarlijks verzamelen meer dan 3000 academici gespecialiseerd 
in de middeleeuwen zich aan de Western Michigan University. 
Er is ruimte voor discussies, zakelijke ontmoetingen, work-
shops en uiteraard een zeer ruim aantal lezingen om te be-
zoeken. Ook zijn er tentoonstellingen te bezoeken en zijn er 
boekverkopers aanwezig. Het congres duurt drieënhalve dag. 
Houdt voor meer informatie http://wmich.edu/medieval/con-
gress in de gaten.

 ■ Keltfest 2015
30–31 mei 2015, Dordrecht (Nederland)

Op dit bekende festival, jaarlijks gehouden in de Hollandse 
Biesbosch, is er plaats voor diverse activiteiten en concerten in 
de Keltische sferen. Er kan ook van dichtbij kennis worden ge-
maakt met het leven in de middeleeuwen, de Vikingtijd, oude 
ambachten en valkeniers. Kijk voor meer informatie op http://
keltfest.nl

 ■ 15th International Congress of Celtic 
Studies
13–17 juli 2015, Glasgow (Verenigd Koninkrijk)

Een belangrijke datum die we graag op tijd aankondigen: van 
14 tot en met 17 juli zal het Internationale Congres voor de 
Keltische Studies plaatsvinden. Dit congres wordt eens in de 
vier jaar gehouden en geeft deskundigen uit het Keltische vak-
gebied van over de hele wereld de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten. Bij het verschijnen van dit nummer van Kelten zal 
de eerste deadline voor het indienen van papers verstreken 
zijn, maar een tweede call for papers is uitgegaan met 28 febru-
ari als deadline. Er zal er meer bekend worden gemaakt over 
het programma via www.celticstudiescongress.org

Mededelingen

Samenstelling redactie

Per de volgende uitgave van Kelten zal de redactie in een iets 
andere samenstelling verder werken. Marisa Mol zal de redac-
tie van Kelten verlaten en wij willen haar op deze plaats graag 
bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. We zijn blij om 
te vernemen dat zij ook als niet-redactielid bereid is om bij te 
blijven dragen aan toekomstige nummers van Kelten. Verder 
zal Tino Oudesluijs per het volgende nummer het eindredac-
teurschap naast zich neerleggen. Hij werkt sinds september 
2014 in Lausanne aan zijn promotieonderzoek en dit is lastig 
te combineren met alle taken van een hoofdredacteur. Hij zal 
wel als redactielied actief blijven voor Kelten.

Het eindredacteurschap zal worden overgenomen door Lian 
Blasse, een masterstudente Keltisch in Utrecht. De redactie 
heet haar bij dezen een hartelijk welkom!

 ■ Van Hamel-nieuwsbrief

Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van alle ac-
tiviteiten (lezingen, colloquium, etcetera) die de Stichting or-
ganiseert? Geef u dan nu op voor de Van Hamel-nieuwsbrief. 
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar secretariaat@
vanhamel.nl, met opgave van naam en e-mailadres, en o.v.v. 

‘Van Hamel-nieuwsbrief’. Ook als u geen begunstiger bent, 
maar wel graag op de hoogte wenst te blijven, kunt u zich 
hiervoor opgeven. Aanmelding voor de nieuwsbrief is uiter-
aard kosteloos.

 ■ Kopij

Het blad Kelten is afhankelijk van de inzet van 
diegenen die zich bezighouden met de Kel-
tische talen en cultuur. Iedereen die een bij-
drage wil leveren in de vorm van een artikel, 
een recensie of een verslag van activiteiten 
op het gebied van de Keltische talen en cul-
tuur, wordt daarom van harte uitgenodigd dit 

te doen! Het maakt daarbij niet uit of u bijvoorbeeld student 
of oud-student bent, reeds actief als keltoloog of bezig met 
gerelateerd onderzoek. Ook als er items voor de nieuwspagina 
of de agenda zijn, of als u iets wilt schrijven over een favoriete 
persoon, plaats of voorwerp uit de Keltische wereld, dan ver-
nemen wij dat graag op onderstaand adres. De redactie han-
teert enkele auteursrichtlijnen die zijn te raadplegen op www.
vanhamel.nl, of anders op te vragen bij redactie@vanhamel.
nl. Bijdragen kunt u als bijlage via e-mail opsturen naar redac-
tie@vanhamel.nl. Kopij voor Kelten 66 (mei 2015) moet vóór 1 
maart bij de redactie binnen zijn. 
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9mei
2 0 1 5
11u – 17u

De Melkfabriek
Folkertsstraat 6, 
A R K E L
(bij Gorinchem)

Wilt u ook dit alles meemaken? Meldt u zich dan vóór 1 mei aan door een e-mail met 
adresgegevens te sturen naar KC@vanhamel.nl en door het bedrag van € 20,- (donateurs) 
of € 25,- (niet-donateurs) over te maken op rekening NL89 INGB 0003 1537 31 t.n.v. 
Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies te Utrecht, o.v.v. ‘Colloquium 2015’. 
Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Het toegangsbewijs ontvangt u bij 
aanvang van het Keltisch Colloquium na melding bij de balie. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, dus meldt u zich op tijd aan! Meer informatie wordt t.z.t. op de 
website en via de Facebookpagina bekendgemaakt.

KELTISCH
C O L L O Q U I U M

ed i t i e  2015

met lezingen van

AARON GRIFFITH
CROWD-SOURCING IN CELTIC STUDIES: 

A CONCRETE EXAMPLE

ELLIOT T LASH
A SURVEY OF WH-INTERROGATIVE SYNTAX 

IN OLD AND MIDDLE IRISH WITH SOME 
CROSS-LINGUISTIC COMPARISONS

SASJA VAN DER VAART
IJZERTIJDELITES? VORSTENGRAVEN UIT DE 
8STE-5DE EEUW V. CHR. IN DE LAGE LANDEN

ESTHER LE MAIR 
ALS HET ONDERWERP NIET IN DE NOMINATIEF 
STAAT: ONDERZOEK NAAR DATIEVE EN 
ACCUSATIEVE ONDERWERPEN IN HET OUDIERS

PAULA VAN DER MAAS
GEREINT UAB ERBIN EN EREC VAN HARTMANN 
VON AUE: EEN VERGELIJKING

Stichting A. G. van Hamel 
voor Keltische

Studies

www.vanhamel.nl  
www.facebook.com/agvanhamel  


